
Élménybeszámoló 

Április hónap második hétvégéjén, kollégista társaimmal egy három napos kiránduláson 

vettünk részt, melyet a Vadas Jenő Kollégium szervezett ,,Szakkollégiumi hétvége” néven. A 

program lényege, hogy a kollégisták felejthetetlen, élményekben gazdag, tartalmas időt töltsenek 

együtt a pár nap alatt. 

Az első nap, azaz péntek reggelén a megszokott rendben mentünk az iskolába, s részt vettünk 

az órákon. Amikor véget ért a tanítás, órák után felmentünk a kollégiumba, pihentünk egy kicsit, 

majd készülődtünk a délutáni túrára. Pontban 13 órakor gyülekeztünk az aulában, ahol tájékoztattak 

minket a programról, azaz a Kékestetői gyalogtúráról. Mátrafüredről busszal utaztunk fel 

Kékestetőre, utazás közben pedig kísérőnk, Szalóki Rezső tartott egy kis beszámolót a Mátráról. Az 

ország csúcsára megérkezve első dolgunk a csoportkép készítése volt, hiszen mindenki energiával 

telve ,,elemében” érezte magát, természetesen mosollyal az arcukon. Mindezt követően elindultunk 

a kalandokkal teli, vadregényes túránkra, vagyis Kékestetőről Mátrafüredre gyalog. Tény és való, 

hogy a sziklás hegyvidéken nem egyszerű egy kirándulás, de a látványért, ami elénk tárult, szinte 

mindent beláttunk a magasból, azokért a pillanatokért megérte elmenni, s elfáradni. Nagy fáradtan, 

izomlázzal a lábunkban megérkeztünk a végállomásunkra, ahol nem is egy, hanem sok-sok pizzával 

vártak minket, na ekkor egyik diáktársam arcán sem láttam ilyen nagy mosolyt, mint akkor, hisz 

valljuk be, mindannyian nagyon éhesek voltunk már. Bevallom fárasztó, nehéz nap volt, de egyben 

csodálatos, rendkívül jó, kirándulós idővel. 

A második nap nem indult túl fényesen. Reggel, amikor szálltunk fel a buszra, már akkor be 

volt borulva az ég, sajnos rossz idő árasztotta el a napunkat. Úti célunk Hatvanba vezetett, 

legelőször a vadasparkba. Az időjárás nem kedvezett se nekünk, se egy vadasparki látogatásnak, de 

ennek ellenére körbe jártuk a parkot. Elszomorító, de egyben vicces pillanataink voltak, amikor a 

vadasparkból átsétáltunk a vadászati múzeumba szakadó esőben, amit tovább fokozott az erősen 

fújó szél, s mindezektől az esernyő sem védett meg, eláztunk. Vizes ruhában, ázva-fázva beléptünk 

a múzeum ajtaján, de megérte. Számomra e nap fénypontja a múzeumi látogatás volt. Kíváncsi 

szemekkel néztem fel a falon lévő gyönyörű trófeákra, viszont ahogy észrevettem, nem én voltam 

az egyedüli ember, s diák, aki ugyan így járta végig a kiállítást. Következő állomásunk a 

Veresegyházi Medveotthon volt, ahol már-már nehezen néztünk körbe, mert éhesek és fáradtak 

voltunk, emellett nagyon fáztunk. Diáktársaim örömére elérkezett a nap legjobb programja, ebéd a 

KFC-ben. Fő étkezésünk után szabad utat kaptunk Hatvanban a bevásárlásra. 

A harmadik nap szebben indult, hisz már kora reggel sütött a nap. Mindenki jókedvvel szállt 

fel a buszra, s egy kis kitérő utazással Noszvaj felé vettük az irányt. Utunk során egyik kísérőnktől, 

Tóth Zoltán tanár úrtól kaptunk ismertető anyagot Noszvaj és környéke, illetve az Egri vár 

történetéről. Noszvajon elsőnek a barlanglakásokat tekintettük meg, ahol sok-sok bolondos, játékos 

képet készítettünk egymásról, s itt rendkívül szép kilátás tárult elénk. Ezután a noszvaji, De la Motte 

Kastélyt látogattuk meg. A kastélymúzeumba belépve színművészek fogadtak minket a kastély 

múltjának elmesélésével, illetve különféle dalok éneklésével. Az énekszótól, amit felemelt az épület 

akusztikája, kirázott a hideg. Utolsó állomásunk az Egri vár volt, amit nemcsak körbe jártunk, 

hanem megnéztük a várban zajló előadást, de itt a lényeg az, hogy beléphettünk, s végig mehettünk 

a szűk, sötét aknafigyelő folyosón, amely számomra, és mindenki számára egy rejtélyt jelentett. 

Mindezek után következett a szabad program Eger városában. Én, s társaim a Dobó téren 

sétálgattunk, három bátor diák pedig felült az óriáskerékre. 

 

 

 



Végezetül, ami engem megragadott az az, hogy a visszafelé tartó utunk csupa énekszóval, 

tapssal, jókedvvel telt el, ami fülig érő mosolyt csalt mindenki arcára, s úgy érzem ebben a 

pillanatban összhangban voltunk egymással. Úgy gondolom, hogy a kirándulás elérte célját, hiszen 

boldogan, igaz fáradtan is, de élményekkel gazdagodva tértünk vissza a kollégiumba. 

Mátrafüred, 2022. április 

Debreczeni Anna 11.a 

 


